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Studiekvalitetsrapport for perioden 2015–2018  
 

Statusbeskrivelse 
 

 
ILN har tre bachelorprogrammer: 
 

1. Lingvistikk 
2. Nordiske studier 

1. Retorikk og språklig kommunikasjon (studieretning, nedlagt i 2016) 
2. Nordisk: språk, litteratur, retorikk (utvidet og nytt navn fra høsten 2016, hette 

«Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk» før)  
3. Norrøne og keltiske studier 

3. Klart språk (nytt fra høsten 2019) 

 

ILN har fire masterprogrammer og én fellesgrad: 
 

1. Lingvistikk 
2. Nordiske studier 

1. Litteraturformidling 
2. Nordisk litteratur 
3. Nordisk språk 
4. Norsk som andrespråk 
5. Retorikk og språklig kommunikasjon 

3. Viking and Medieval Studies (nytt fra høsten 2016, reetablering av masterprogrammet 
Middelalderstudier (nedlagt etter vårsemesteret 2016) som hadde tre studieretninger: 
Norrøn filologi (stans i opptaket i 2014), Keltisk språk og litteratur (stans i opptaket i 2014) 
og Nordic Viking and Medieval Culture) 

4. Ibsen Studies 
5. Viking and Medieval Norse Studies (fellesgrad med Háskóli Íslands, Københavns 

Universitet, Aarhus Universitet)  

 

Årsenheter: 
 

1. Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur 
2. Norsk som andrespråk 
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Fagmiljøet Norsk for internasjonale studenter tilbyr følgende kurs: 
 
NORINT0105M–Innføring i norsk 1  
NORINT0114–Norsk for internasjonale studenter, 60 timers innføringskurs 
NORINT0110–Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 
NORINT0110IN–Norsk for internasjonale studenter, trinn 1, intensivkurs 
NORINT0120–Norsk for internasjonale studenter, trinn 2 
NORINT0130–Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 
NORINT0141–Norsk for internasjonale studenter, trinn 4 skriftlig 
NORINT0142–Norsk for internasjonale studenter, trinn 4 muntlig 
NORINT0190–Fonetikk for internasjonale studenter 
NORINT0500–Norwegian Life and Society 
 
NORINT1110–Norsk grammatikk i et fremmedspråksperspektiv 
NORINT1111–Norsk uttale i et fremmedspråksperspektiv 
NORINT1310–Norsk samtidslitteratur - en innføring for internasjonale studenter 
NORINT2014–Litteratur og samtid - norsk litteratur fra 1850 til 1980 
NORINT2112–Tekstkompetanse i et fremmedspråksperspektiv 
NORINT2115–Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv 
 

 

 

Porteføljen  
 
Universitets- og høyskoleloven, Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024 (Meld. 
St. 7 2014–15), Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld. St. 16 2016–2017), 
Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017–2021 og Forskrift om 
rammeplan for lektorutdanning for trinn 8–13 dannet rammen om emneporteføljen ved ILN i 
perioden 2015–2018.  UiOs strategi 2020, årsplanene til UiO og HF motiverte også enkelte 
endringer. På instituttnivå har økonomien alltid vært en avgjørende faktor, men den høye 
kompetansen og det faglige engasjementet til ILN-ere har spilt en like viktig, om ikke den viktigste, 
rolle i å bedre og utvikle porteføljen.  
 
 
De mest relevante endringene  
 
2015 
 
Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8–13 fremhever viktigheten av tettere 
samhandling mellom skoleverket og lektorutdannere. For å skape økt praksisnærhet i 
nordiskemnene tilbudt ved ILN, og som inngår i lektorutdanningen, ble det i 2015 ansatt en lærer 
fra videregående skole (praksis-II). Praksis-II-eren og fagmiljøet Norsk som andrespråk 
(NOAS), Nordisk språkvitenskap (NOR-SRPÅK), Nordisk litteraturvitenskap (NOR-LITT) og 
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Retorikk og språklig kommunikasjon (RETKOM) har siden samarbeidet om å tydeliggjøre 
koblingen mellom læringen som skjer i skolen og i disiplinfaget. Basert på (lektor)studentenes 
tilbakemeldinger har det vært en vellykket satsing.  
 

I 2014 ble «Arbeidslivets praksiser», en arbeidslivsrettet emnetråd, opprettet ved HF med 
IMK som ansvarlig for emnetråden. Formålet med emnetråden var å styrke arbeidslivsrelevansen i 
HFs studieprogrammer. IMK samarbeider med IKOS og ILN om å tilby emner (IMK: ARB1401, 
ARB1402; IKOS: ARB1403 og ILN: ARB1404) som inngår i «Arbeidslivets praksiser». Ved ILN ble 
det tilsatt en praksis-II i 2015 for å undervise på ARB1404–Formidling og dialog i 
arbeidslivet. Ifølge søkertall har det vært lav interesse for ARB1404 blant HF-studenter de siste 
årene, og derfor tilbys ARB1404 til høsten for siste gang i sin nåværende form.  
 

UiOs strategi 2020, i overensstemmelse med Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning 2015–2024 (Meld. St. 7 2014–15) og Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld. St. 16 
2016–2017), slår fast at UiO skal styrke den internasjonale dimensjonen i studiene. Siden 
2015 har ILN hatt fokus på å øke antallet masterstudenter som tar studieopphold i utlandet ved å 
sikre rom for utreise i masterstudieløpet (i andre semester).   
 
2016 
 
Utfordringer med undervisnings- og veiledningskapasitet førte til at studieretningen Retorikk og 
språklig kommunikasjon ble innlemmet i bachelorprogrammet Nordiske studier, studieretning 
Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk i 2016. Den utvidete studieretningen ble 
omdøpt til Nordisk: språk, litteratur, retorikk. Endringen medførte også at NOR1107–
Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 1 ikke lenger inngikk som et obligatorisk emne i de 50 
obligatoriske studiepoengene, og RETKOM1102–Tekst og kommunikasjon ble i stedet obligatorisk 
for alle studenter på studieretningen. I forbindelse med det ble RETKOM1102 og de tre andre 
obligatoriske emnene også revidert og samordnet. Siden 2016 har da studentene på 
nordiskprogrammet måttet ta de samme obligatoriske emnene som lektorstudentene tar.  
 
På studieretningen Nordisk: språk, litteratur, retorikk har man altså fire spesialiseringer å velge 
mellom: Norsk språkvitenskap, Norsk som andrespråk, Retorikk og språklig kommunikasjon og 
Nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap. Utfordringen er at siden 80-gruppen hovedsakelig 
består av obligatoriske emner (50 studiepoeng), er muligheten til å fordype seg i én av 
spesialiseringene begrenset. Siden 2017 har vi, uten å lykkes helt, prøvd å tilrettelegge for mer 
fordypning i studieretningens anbefalte studieløp.  
 

Som et resultat av NOKUT-tilsynet vårsemesteret 2014 ble det klart at organiseringen av 
masterprogrammet Middelalderstudier i tre studieretninger var for ressurskrevende. I 2015 søkte 
ILN derfor om nedlegging av de tre studieretningene på Middelalderstudier, og reetablering av 
programmet fra opptaket i 2016 uten studieretninger. Programnavnet ble endret til hhv. «Viking 
and Medieval Studies» og «Vikingtids- og middelalderstudier» (VMS). VMS ble opprettet 
som et tverrfaglig engelskspråklig masterprogram, og emneporteføljen bestod av et tverrfaglig 
utvalg av emner som hadde inngått i masterprogrammet Middelalderstudier samt noen få 
nyopprettete VMS-emner.  
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Allerede i 2014 begynte ILNs og IAKHs undervisningsledere å diskutere samarbeid om 
masterprogrammet Middelalderstudier. Da VMS ble opprettet, ble interessen for å fremme det 
tverrfaglige samarbeidet styrket, og det ble etablert et programråd for VMS med IAKHs deltagelse i 
dette rådet, ikke minst med tanke på å anbefale å ta IAKH-emner som en del av VMS-graden. I 
2019 har IAKH og ILN blitt enige om å inngå en formell samarbeidsavtale om undervisning 
og veiledning på VMS for å kunne styrke det tverrfaglige aspektet ved masterprogrammet.  
 
2017 
 
Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8–13 pålegger innføring av bacheloroppgave 
for lektorstudenter, og dette gjelder for alle studenter fra og med opptaket 2014. NOR3090–
Bacheloroppgave i nordisk ble følgelig opprettet i 2016, og emnet ble tilbudt første gang våren 
2017. NOR3090 skal gå hver vår og RETKOM, NOAS, NOR-SPRÅK og NOR-LITT samarbeider om 
emnet.  
 

Utdanningskvaliteten på masternivå ble styrket ved å endre de faglige opptakskravene 
til alle ILNs masterprogrammer, med unntak av masterprogrammet Ibsen Studies, i 2016. 
Endringene trådte i kraft først ved opptaket i 2017 og hadde som mål å klarlegge opptakskravene. 
De justerte opptakskravene førte til at flere var faglig kvalifisert til opptak til studieretningen Norsk 
som andrespråk og færre til studieretningen Retorikk og språklig kommunikasjon.  
 
2018 
 
I 2017 fikk ILN sitt første MOOC-kurs, «Introduction to Norwegian 1». Etter vellykket 
pilotering høsten 2017 ble NORINT0105M–Innføring i norsk 1 opprettet, og emnet har siden 
2018 inngått i emneporteføljen til fagmiljøet Norsk for internasjonale studenter. NORINT0105M 
kombinerer et fire ukers nettkurs med fire kveldssamlinger à tre timer på Blindern og avsluttes 
med en to timers skoleeksamen. UiOs internasjonale studenter som tar NORINT0105M lærer seg 
grunnleggende norsk ved bruk av blandet læring i et nettbasert læringsmiljø som legger til rette for 
individuelle læringsopplegg, inkludert oppfølging og tilbakemeldinger fra en eller flere faglærere. 
MOOC-kurset er effektivt, fleksibelt og tilrettelegger også for samhandling i læringsøyemed. 13. 
mai 2019 går ILNs andre MOOC, «Introduction to Norwegian 2», online, og til høsten tilbys 
NORINT0106M–Innføring i norsk 2 første gang.  
 
De teknologiske endringene har skapt uendelig mange muligheter, og både innholdet i 
utdanningen og undervisnings-, lærings- og vurderingsformer er blitt berørt av det. I forbindelse 
med innføring av Inspera og Canvas, ble det snakket mye om digitalisering i 2018. Digitalisering i 
undervisningen er ikke et mål i seg selv, men f.eks. MOOC, Inspera og Canvas bidrar til at målene 
for utdanning kan nås på en modernisert, tilpasset og mer effektiv måte. Digitalisering gjør det 
også mulig å integrere forskning mer effektivt i undervisningen. I tråd med det ble 
FLER2110/4110–Innføring i statistisk analyse for språkstudenter opprettet i 2018 for å 
legge til rette for bachelor- og masterstudenters tilegnelse av faglig relevant digital kompetanse. En 
ny vurderingsform, 8 timers hjemmeeksamen i Inspera, ble innført på det nye statistikkemnet. 
 
God digital kompetanse og kunnskap om hvordan faglæreren skal bruke digitale verktøy for å 
fremme læring i sitt fag, er hovedforutsetningene for å lykkes med å utnytte digitale muligheter. 
Både i Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld. St. 16 2016–2017) og Digitaliseringsstrategi for 
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universitets- og høyskolesektoren 2017–2021 blir viktigheten av opplæring og erfaringsdeling 
understreket. I mai 2018 organiserte ILN i samarbeid med ILOS et erfaringsdelingsseminar 
for sine ansatte om bruk av Canvas og podcast i undervisningen. Flere ILN-ere har nå podcastet, og 
alle kan grunnleggende Canvas.   
 

Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8–13 foreskriver at femårige, 
integrerte lektorutdanningsprogram for trinn 8–13 skal ha minimum 100 arbeidsdager med 
praksis integrert i lektorutdanningen. De 100 dagene er fordelt på fire av fem studieår, og de siste 
15 praksisdagene inngår i studieprogrammet i 9. semester. NOR4515–Nynorsk med praksis 
for lektorstudentar, opprettet i 2018, er et slikt emne der faglig fordypning kombineres med 
praksisopplæring. NOR-LITT, NOR-SPRÅK, NOAS og RETKOM (og Norsk for internasjonale 
studenter) samarbeider om det faglige innholdet og utviklingen av undervisningsopplegget. 
NOR4515 bidrar til å styrke lektorstudentenes nynorskkompetanse.  
 

Universitetsstyret vedtok utvikling av et honours bachelorprogram med én 
studieretning innen humaniora og én studieretning innen realfag 19. juni 2018. Det er en femårig 
pilot, og det ble bestemt at ILN skulle være eier av humaniorastudieretningen. 
Humaniorastudieretningen har tre fordypninger: filosofi, lingvistikk og musikkvitenskap, så ILN 
skal samarbeide om utvikling av det nye og faglig spennende bachelorprogrammet med IMV, 
IFIKK og MN.  
  

I januar 2018 startet arbeidet med å revidere instituttets emneportefølje for å kunne 
sette sammen studietilbud med høy faglig kvalitet og tydelig samfunns- og arbeidslivsrelevans. ILN 
ønsker å tilby bachelor- og masterprogrammer med klar faglig studieprogresjon og godt 
gjennomtenkt faglig sammenheng i emnesammensetningen. Emneporteføljerevisjonen har ført til 
mange interessante, lærerike og motiverende diskusjoner på instituttet. ILN-ere har med stort 
engasjement foreslått endringer som kan bedre studieprogrammenes kvalitet, tydeliggjøre 
utdanningens samfunns- og arbeidslivsrelevans og er dimensjonert i forhold til det reelle 
studentgrunnlaget og undervisnings- og veiledningskapasiteten på ILN. Selv om enkelte fagmiljøer 
har kommet langt med revisjonen, f.eks. Norrøn og keltisk filologi (NORRKELT) som ble ferdig 
med en grundig revisjon av studieretningen i fjor slik at en nyrevidert Norrøne og keltiske studier 
skal ha oppstart til høsten, er emneporteføljerevisjonen forventet å bli avsluttet ved ILN i 2020.  

 

Studierelatert 

Søkning 
 
Når vi refererer til antall søkere på program, dreier det seg om det totale antall søkere. Hvis det 
viser seg at antall førsteprioritetssøkere eller andre faktorer skiller seg ut, vil det også kommenteres 
under det enkelte program.  
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Bachelorprogrammer 

Lingvistikk

 
Søkningen til bachelorprogrammet i lingvistikk har vært relativt stabil i perioden. 2016 skiller seg 
negativt ut på de aller fleste kategorier i tabellen ovenfor, men tallene øker igjen fra 2017 når 
programmet også får fem nye studieplasser. Her øker også antall søkere som har programmet som 
første prioritet. Det som er verdt å merke seg, er at poenggrensen for å få opptak har økt markant 
siden 2015, fra 31,7 poeng til 42,6 poeng.  
 

Nordiske 
studier

 
Tabellen viser søkertall til Nordiske studier med studieretningene samlet. Søkertallene på 
bachelorprogrammet har vært relativt stabile i perioden. 2015 hadde det laveste søkertallet, og her 
fikk også alle kvalifiserte søkere opptak. Fra og med 2016 ser man en økning av søkere samtidig 
som det nå er en poenggrense for opptak. Opptaket i 2017 hadde en god økning av antall søkere, og 
det ble gitt flere tilbud enn tidligere. Totalt ble det tatt opp nesten 30 flere enn det ble i 
2016.  Antall førsteprioritetssøkere pr. plass øker fra 2015, da det var 1,1, til 1,4 ved opptaket i 2018. 
På grunn av det lave søkertallet i 2015, og at dette sammenfaller med stans i opptaket på 
studieretningen Retorikk og språklig kommunikasjon, vil vi også se på søkertallene pr. 
studieretning i et lengre tidsperspektiv (tabell under).  
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Oversikt over søkertall pr. studieretning med søkertall fra 2012 til 2018: 

 

Studieretninger 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Søk møtt 
 

Møtt Søk Møtt Søk Møtt Søk Møtt Søk Møtt Søk Møtt 

Nordisk språk, litteratur og 
norsk som andrespråk 
(NOSLAS) 

201 51 206 46 178 40 227 60 - 
 

- 
 

- 
 

Retorikk og språklig 
kommunikasjon (RETKOM) 

384 17 351 21 257 28 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Nordisk språk, litteratur, 
retorikk (NORSPLIRE) 

- 
 

- 
 

- 
   

342 55 370 80 369 65 

Norrøne og keltiske studier 
(NOKS) 

155 11 133 13 148 12 164 14 158 16 148 16 118 13 

Studieretningene samlet 740 79 690 80 583 80 391 74 500 71 518 96 487 78 

 
I tabellen over har vi tatt med søkertall tilbake til 2012 for å se på utviklingen i søkertall på 
programmet før og etter nedleggingen av studieretningen Retorikk og språklig kommunikasjon 
med stans i opptaket fra 2015. Emnene fra studieretningen Retorikk og språklig kommunikasjon 
ble innlemmet i studieretningen Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk (NOSLAS) med 
tilføyelse av ny spesialisering i retorikk og språklig kommunikasjon. Studieretningen fikk navnet 
Nordisk språk, litteratur, retorikk (NORSPLIRE) fra høsten 2016 og består nå av fire 
spesialiseringer: Nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap,  Nordisk språkvitenskap, Norsk som 
andrespråk og Retorikk og språklig kommunikasjon. 
 

Studieretningen Retorikk og språklig kommunikasjon hadde vesentlig høyere søkertall enn 
studieretningen NOSLAS i 2012, 2013 og 2014. Med stans i opptaket på Retorikk og språklig 
kommunikasjon i 2015, er søkertallene litt høyere på NOSLAS og også noe høyere på 
studieretningen Norrøne og keltiske studier (NOKS), men til programmet i sin helhet er 
søkertallene i 2015 vesentlig lavere enn i 2014 og årene før. Fra 2016, når retorikk og språklig 
kommunikasjon kan velges som spesialisering i den nye studieretningen NORSPLIRE, øker 
søkertallene igjen, men til og med opptaket i 2018 er søkertallene til programmet i sin helhet lavere 
enn det var før nedleggingen av studieretningen Retorikk og språklig kommunikasjon. Med 
bakgrunn i disse tallene og behov for større oversikt over studentenes valg av spesialisering i 
bachelorprogrammet, ser vi på antall studenter fordelt på spesialiseringene i den nye 
studieretningen fra høsten 2016 til 2018 i tabellen under: 
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Spesialisering i nordiske studier Kull 2016 Kull 2017 Kull 2018 

Spesialisering i retorikk og språklig kommunikasjon 12 14 15 

Spesialisering i nordisk språk 5 8 4 

Spesialisering i nordisk litteratur 21 29 18 

Spesialisering i norsk som andrespråk 11 22 12 

 
De fleste har valgt spesialisering i nordisk litteratur, og det er en stor andel av studentene som har 
valgt retorikk og språklig kommunikasjon etterfulgt av norsk som andrespråk. I 2017 er det flere 
studenter på programmet enn øvrige år, og kullet utmerker seg med spesielt mange studenter på 
spesialiseringen Norsk som andrespråk. 
 
Søkertallene til studieretningen Norrøne og keltiske studier, bestående av spesialisering i keltisk 
filologi og norrøn filologi, har vært ganske stabile siden 2012 med en liten oppgang i 2015, men 
med lavere søkertall i 2018. I tabellen under ser vi på hvordan studentene fordeler seg på de to 
spesialiseringene: 
 
Fordypning Kull 2016 Kull 2017 Kull 2018 

Spesialisering  i norrøn filologi 10 14 8 

Spesialisering i keltisk filologi 3 1 0 

 
Det er få studenter som har valgt keltisk filologi i perioden 2016–2018. Det lave tallet var én av 
faktorene til at det i 2018 ble utarbeidet endringer i både strukturen og den faglige 
sammensetningen til studieretningen Norrøne og keltiske studier. Endringene blir innført fra og 
med høsten 2019.   
 

Masterprogrammer 

Master i Ibsen Studies 

 
Antall søkere falt fra 64 i 2015 til 42 i 2016, og vi regner med at dette skyldes regjeringens 
avgjørelse om å slutte å ta imot kvotestudenter fra og med høsten 2016. Bestemmelsen ble 
imidlertid tatt etter at søknadsfristen den 1. desember gikk ut, slik at søkertallet for de som søkte 
høsten 2017 er et mer reelt tall når det gjelder denne endringen. Det viser seg at under halvparten 
er kvalifisert for opptak, og mange takker nei til studieplass. Kullene i denne perioden er derfor 
vært relativt små, fra mellom 3 til 6 studenter.  Fra vår 2018 jobber Senter for Ibsen-studier med 
rekruttering for å øke søkertallene, og vi forventer en økning fra høsten 2019. 
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Master i nordiske studier  
 
Nordiske studier består av fem studieretninger: Nordisk litteratur, Nordisk språk, Norsk som 
andrespråk, Retorikk og språklig kommunikasjon og Litteraturformidling. Som tabellen under 
viser, fordeler antall søkere og studenter seg ujevnt på masterprogrammet Nordiske studier. Det er 
ikke satt av et bestemt antall plasser per studieretning, men et totalt antall på 65 studenter vi kan gi 
opptak til hvert år. Det er kapasitet i fagmiljøene som i stor grad bestemmer hvor mange studenter 
vi kan ta opp på den enkelte studieretning.  
 

Studieretning 2014 2015 2016 2017 2018 

Søk møtt Søk møtt Søk møtt Søk møtt Søk møtt 

Litteraturformidling 58 15 ---- ---- 74 12 ----- ------ 77 14 

Nordisk litteratur 53 8 45 14 58 16 42 14 51 7 

Nordisk språk 25 5 34 4 36 8 37 5 33 2 

Norsk som andrespråk 37 6 27 0 52 9 42 5 40 6 

Retorikk og språklig kommunikasjon 47 9 65 9 69 11 58 9 49 8 

= Totalt antall  220 43 171 27 289 56 179 33 250 37 

 
Studieretningene Litteraturformidling og Nordisk litteratur har jevne tall både i søkere og antall 
møtt, men Nordisk litteratur har et fall på antall møtt høsten 2018 fra 14 til 7 studenter. 
Litteraturformidling og Retorikk og språklig kommunikasjon har jevne gode tall i perioden, mens 
tallene for Nordisk språk er varierende, og det er kun to studenter som møter høsten 2018.  

ILN har, med unntak av Litteraturformidling, endret på de faglige opptakskravene til 
masterprogrammet Nordiske studier. Endringen trådte i kraft fra opptaket 2017, og målet med den 
var å entydiggjøre opptakskravene. Følgelig har retorikkstudenter bedre og relativt like 
forkunnskaper sammenlignet med de tidligere kullene. På Norsk som andrespråk har man med 
endringen også klart å gjøre studenter med årsenhet i norsk som andrespråk kvalifisert til master. 
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Det er verdt å merke seg at Nordiske studier har høyere antall søkere i 2016 og 2018, og dette 
skyldes at studieretningen Litteraturformidling har opptak annethvert år. 
 

Master i lingvistikk 

 
Master i lingvistikk har hatt en økning i antall søkere fra 2015, fra 29 søkere i 2015 til 34 søkere i 
2018. I 2017 var det hele 45 søkere. Antall førsteprioritetssøkere har vært stabilt og ligget mellom 
14 og 17 søkere i perioden. Svart-ja-andelen har også vært stabil gjennom hele perioden. 
 

Master i Viking and Medieval Studies 

 
 
Master i Viking and Medieval Studies ble opprettet i 2016, som en reetablering av det tidligere 
Middelalderprogrammet. Første år, 2016, var det få søkere og kun tre som begynte på programmet. 
Dette skyldes hovedsakelig bortfall av kvotestudenter og mangel på markedsføring av det nye 
masterprogrammet. Programmet har fått en oppsving etter 2017 og henholdsvis 11 og 10 studenter 
startet høsten 2017 og høsten 2018. NORRKELT har bevisst gått inn for å informere 
bachelorstudentene om mulighetene ved å søke seg til masterprogrammet, og vi regner med at 
denne søknadsøkningen er et resultat av dette. I 2017 var sju studenter norske og tre utenlandske, i 
2018 var fire studenter norske og seks studenter utenlandske.  
 

Master i Viking and Medieval Norse Studies 
 
Viking and Medieval Norse Studies er et internasjonalt toårig masterprogram med årlig opptak fra 
og med 2013 der studentene kan velge å komme til UiO i ett til to semestre fra og med tredje 
semester. Opptaket skjer på Island slik at det reelle tallet på søkere ikke er registrert på UiO. 
Høsten 2015 var det 7 som kom, høsten 2016 12, høsten 2017 var det 6 studenter som kom og 
høsten 2018 var det 12 studenter som kom. Noen av studentene velger å bli i Oslo det siste 
semesteret, mens noen reiser tilbake til Island for å skrive masteroppgaven der.  
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Årsenheter 

Årsenheten i norsk som andrespråk 

 
 
Antall søkere til årsenheten i norsk som andrespråk holder seg stabilt høyt fra 2016. Antall søkere 
til begge årsenhetene våre ligger på et mye høyere nivå enn til bachelorprogrammet i nordisk. Fra 
2015 til 2018 har det vært en relativt stor økning i poenggrensen for å komme inn. Poenggrensen 
har økt med nesten 12,5 poeng. Vi økte studieplassene på denne årsenheten med 10 plasser fra høst 
2017. Antakelig er grunnen til den store økningen i antall søkere stor etterspørsel etter 
videreutdanning for lærere.  

 
 
Årsenheten i nordisk, særlig norsk, språk og litteratur 

 
 
Som med årsenheten i norsk som andrespråk er søkertallene til årsenheten i nordisk markant 
høyere enn til bachelorprogrammet. Denne årsenheten har også høyere søkertall enn årsenheten i 
norsk som andrespråk, som kan skyldes at denne årsenheten gir undervisningskompetanse i norsk. 
Antall søkere har holdt seg stabilt siden 2015, men førsteprioritetssøkere har falt litt i 2018 
sammenlignet med de foregående år.  
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Gjennomføring 

Bachelorprogrammer 
Vi ser på de tre siste kullene fra bachelorprogrammene Lingvistikk og Nordiske studier som skulle 
fullføre i årene 2016, 2017 og 2018, dvs. startkull 2013, 2014 og 2015. Hovedfokuset ligger på 
gjennomføring på normert tid og frafall etter seks semestre. Instituttets tall for gjennomføring på 
normert tid og frafall etter seks semestre sammenlignes med samme tall for hele fakultetet i samme 
tidsperiode.  
 
HF 
 

2013 2014 2015 

Møtt 1509 1439 1447 

Gjennomføring på normert tid 23,86 %  
 

23,01 %  23,32 % 

Frafall etter 6 semester 58 % 
 

58 % 56,95 % 

 

Lingvistikk 
 

2013 2014 2015 

Møtt 27 21 34 

Gjennomføring på normert tid 37,04%  
 

19,95%  32,35% 

Frafall etter 6 semester 48,15 % 
 

61,90 % 41,18 % 

 
2014-kullet på Lingvistikk skiller seg negativt ut med både lavest gjennomføringstall (19,95%) og 
høyest frafall (61,90%). 2015-kullet skiller seg her positivt ut fordi de har hatt en større 
prosentandel som gjennomførte på normert tid, 32,35%. Samtidig har dette kullet også relativt lavt 
frafall etter seks semestre, på 41,18%. På fakultetet er dette tallet 56,95 %.  
 
Nordiske studier  (alle studieretninger) 
 

2013 2014 2015 

Møtt 74 80 74 

Gjennomføring på normert tid 31,08 % 24,66 % 22,06 % 

Frafall etter 6 semester 55,41 % 54,79 % 69,12 % 
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Sammenlignet med fakultetet skiller ikke Nordiske studier seg nevneverdig ut - det ligger relativt 
stabilt på nivå med de andre programmene på fakultetet. 2013-kullet skiller seg positivt ut på 
gjennomføring på normert tid, som sammenlignet med resten av fakultetet ligger noe høyere - 
31,08 % mot 23,86% på fakultetet. 2015-kullet skiller seg dog negativt ut sammenlignet med 
fakultetet når det gjelder frafall etter seks semestre - tallet på Nordiske studier er på 69,12% mot 
56,95 % ellers på fakultetet. For å gi en mer detaljert oversikt er tallene brutt ned på 
studieretningsnivå i tabellene under. 
 
Studieretning Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk (75 studieplasser, siste opptak 
høst 2015) 
 
 

2013 2014 2015 

Møtt 46 40 60 

Gjennomføring på normert tid 40,00 % 27,78 % 23,21 % 

Frafall etter 6 semester 47,50 % 52,78 % 67,86 % 

 

Studieretning Retorikk og språklig kommunikasjon (siste opptak 2014) 
 
 

2013 2014 2015 

Møtt 21 28 Ikke opptak 

Gjennomføring på normert tid 9,52% 16% Ikke opptak 

Frafall etter 6 semester 80,95% 68% Ikke opptak 

 

Studieretning Norrøne og keltiske studier 
 
 

2013 2014 2015 

Møtt 13 12 12 

Gjennomføring på normert tid 38,46 % 33,33 % 16,67 % 

Frafall etter 6 semester 38,46 % 33,33 % 75,00 % 

 
Gjennomføringen på Nordiske studier, for kullene som skulle fullføre i perioden, viser i sin helhet 
synkende tall. Det har i hele perioden vært fokus på gjennomføring, og det er satt i gang flere ulike 
tiltak, for å bedre kullfølelsen og oppfølgingen av studentene, spesielt i første året og på 
innføringsemnene (mer om dette under Læringsmiljø). Den nye studieretningen Nordisk språk, 
litteratur, retorikk er ikke tatt med da første kull skal være ferdig våren 2019.  
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En mulig forklaring på den negative utviklingen er at det er studenter på programmet som kun tar 
enkelte emner. I en spørreundersøkelse til startkull 2018, om hvorfor de har valgt 
bachelorprogrammet i nordiske studier (svarprosent 36%), svarer 28 % at de har valgt programmet 
for å få tilgang til enkelte emner. Med de høye søkertallene til årsenhetene (og få plasser) er det 
lettere å få plass på bachelorprogrammet i nordiske studier enn på de to årsenhetene ved 
instituttet. Det er problematisk mht. gjennomføringstall at vi egentlig anbefaler f.eks. lektorer i 
skolen å søke seg til bachelorprogrammet i nordiske studier, for å få undervisningskompetanse i 
norsk, da vi vet at sjansen for å få plass på årsenhetene, eller tilsvarende emner som 
enkeltemnestudent, er veldig liten. Det ble forsøksvis satt inn ekstra grupper på innføringsemnene 
på nordiskprogrammet høsten 2016, for å kunne gi et tilbud til lektorer i skolen, men det ble ikke 
undersøkt systematisk om man faktisk klarte å nå denne gruppen med tilbudet.  
 

 

Masterprogrammer 

Vi ser på de tre siste kullene som skulle fullføre i årene 2016, 2017 og 2018 (startkull 2014, 2015 og 
2016). Tallene viser gjennomføring på normert tid og gjennomføring etter seks semestre. 5. og 6. 
semester inkluderer studentenes mulighet for å søke om et ekstra og et siste semester. Oversikten 
over frafall og totalt oppnådde grader er ikke fullstendig da det fortsatt kan være studenter som 
ikke har levert pga. redusert studieprogresjon eller permisjoner. Gjennomføring på normert tid og 
gjennomføring etter seks semestre sammenliknes med fakultetets gjennomføringstall for samme 
kull.  
 
 
HF 
 

2014 2015 2016 

Møtt 552 496 554 

Gjennomføring på normert tid 33,1 % 35,9 % 33,3 % 

Oppnådd grad etter 6 semestre 60,4 % 63,4 % 63,4 % (siste semester vår 2019)  

 

Ibsen Studies 
 

2014 2015 2016 

Møtt 9 6 5 

Gjennomføring på normert tid 12,5 % 16,67 % 0% 

Oppnådd grad etter 6 semestre 37,5 % 83,33 % 0 % (siste semester vår 2019)  
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Gjennomføringen på normert tid er veldig lav - fra 12,5 % (2014-kullet) og 16,67 % (2015-kullet) til 
ingen (0 %) som klarte å gjennomføre på normert tid i 2016-kullet. På den annen side har 2015-
kullet en gledelig høy gjennomføring etter seks semestre - hele 83,33 %. 
 

 

Lingvistikk 
 

2014 2015 2016 

Møtt 9 7 7 

Gjennomføring på normert tid 44 % 28,57 %  14,29 % 

Oppnådd grad etter 6 semestre 77,78 % 57,14 % 42,86 %  
(siste semester vår 2019)  

 
2014-kullet skiller seg positivt ut fordi en god del studenter gjennomførte på normert tid, 44 %, og 
dette er høyere enn fakultetets gjennomsnitt for 2014-kullet. Samtidig viser gjennomføring på 
normert tid negative tendenser fordi bare 28,57 % av 2015-kullet og 14,29 % av 2016-kullet 
gjennomførte på normert tid. Gjennomføring etter seks semestre går ned  - fra 57,17 % (2015-
kullet) til 42,86 % (2016-kullet, men vi får den endelige oversikten etter vårsemesteret 2019.). 
 
Viking and Medieval Studies (kun 2016. I 2014 og 2015 het programmet 
Middelalderstudier.)  
 

2014 2015 2016 

Møtt 7 6 3 

Gjennomføring på normert tid 28,57 %  16,67 % 0 % 

Oppnådd grad etter 6 semestre 71,43 % 66,67 % 33,33 %  (siste semester vår 2019) 

 
Om man ser på gjennomføring på normert tid, ligger 2014–2016-kullene på Viking and Medieval 
Studies langt under snittet til fakultetet (34,4 %). Når det gjelder gjennomføring etter seks 
semestre, har 2014- og 2015-kullet bedre gjennomføringstall, hhv. 60,4 % (2014) og 63,4 % (2015) 
enn fakultetets 60,4 % og 63,4 % . Viking and Medieval Studies har hatt et synkende antall nye 
studenter med hhv. 7, 6 og 3 nye studenter i ovennevnte periode.   
 
Master i nordiske studier (alle studieretninger) 
 

2014 2015 2016 

Møtt 43 27 56 

Gjennomføring på normert tid 46,34 %  42,86 % 30 % 
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Oppnådd grad etter 6 semestre 70,73 % 75 % 42 % (siste semester vår 2019) 

 
Nordiske studier har fem studieretninger og har, samlet sett, i nevnte periode hatt hhv. 43, 27 og 
42 nye masterstudenter. 2014- og 2015-kullets gjennomføring på normert tid, hhv. 46,34 % og 
42,86 %, er høy sammenlignet med snittet til fakultetet, og 2016-kullets gjennomføring (30 %) på 
normert tid ligger rett under fakultetets gjennomsnitt for 2016-kullet (33,3 %). 2014- og 2015-
kullet hadde også en god gjennomføring totalt sett (over 70 %). 2016-kullets sjette og siste semester 
er vårsemesteret 2019, så det er tidlig å si noe om de endelige gjennomføringstallene. For å gi en 
mer detaljert oversikt er tallene brutt ned på studieretningsnivå i tabellene under. 
Studieretning Litteraturformidling (opptak annethvert år) 
 

2014 2015 2016 

Møtt 15 Ikke opptak 12 

Gjennomføring på normert tid 71,43 % 
 

54,55 % 

Oppnådd grad etter 6 semestre 78,57 % 
 

63,64 % (siste semester vår 2019) 

 
Studieretningen Litteraturformidling har best gjennomføring på normert tid på hele instituttet og 
fakultetet, både 2014- og 2016-kullet, hhv. 71,43 % og 54,55 %. Generelt er gjennomføringen på 
Litteraturformidling imponerende!  
 
Studieretning Norsk som andrespråk  
 

2014 2015 2016 

Møtt 6 0 9 

Gjennomføring på normert tid 33,33 % 
 

22,22 % 

Oppnådd grad etter 6 semestre 83,33 % 
 

 
22,22 % (siste semester vår 2019) 

 
Sammenligner man 2014-kullets gjennomføring på normert tid med tilsvarende tall for fakultetet, 
ligger instituttets resultater, 33,33 %, litt over snittet til fakultetet, 33,1 %, men gjennomføring etter 
seks semestre er mye høyere, 83,33 %, enn fakultetets 60,4 %. 2015 skiller seg ut med at det ikke 
var noen nye studenter på studieretningen. 2016-kullet: Gjennomføringen på normert tid var lav, 
bare 22,22 % av dette kullet gjennomførte på normert tid. Gjennomføringstallene etter seks 
semestre vil antakelig heller ikke bli så høye som 2014-kullets.  
 
Studieretning Nordisk språk 
 

2014 2015 2016 

Møtt 5 4 8 

Gjennomføring på normert tid 33,33 % 50 % 37,5 % 
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Oppnådd grad etter 6 semestre 100 % 100 % 37,5 % (siste semester vår 2019) 

 
2014–2016-kullene på Nordisk språk har (mye) høyere gjennomføring enn fakultetets snitt, 
bortsett fra 2016-kullets gjennomføring etter seks semestre, men det endelige tallet på det får vi 
først etter vårsemesteret 2019.   
 
 
 
 
 
 
Studieretning Nordisk litteratur 
 

2014 2015 2016 

Møtt 8 14 16 

Gjennomføring på normert tid 36,36 % 20 % 15,38 % 

Oppnådd grad etter 6 semestre 63,64 % 66,67 % 38,46 % (siste semester vår 2019) 

 
Om man ser på gjennomføring på normert tid, skiller 2014-kullet seg positivt ut fordi det har hatt 
en litt større prosentandel, 36,36 %, som gjennomførte på normert tid enn snittet til fakultetet, 33,1 
%.  2015–2016-kullene ligger derimot langt under, hhv. 20 % og 15,38 %, snittet til fakultetet, hhv. 
35,9 % og 33,3 %. Når det gjelder gjennomføring etter seks semestre, har 2014- og 2015-kullet 
bedre gjennomføringstall, hhv. 63,64 % og 66,67 % enn fakultetet. Samtidig har Nordisk litteratur 
hatt et økende antall nye studenter med hhv. 8, 14 og 16. 
 

Studieretning Retorikk og språklig kommunikasjon 
 

2014 2015 2016 

Møtt 9 9 11 

Gjennomføring på normert tid 28,57 % 77,78 % 44,44 % 

Oppnådd grad etter 6 semestre 85,71 % 77,78 % 44,44 % (siste semester 2019) 

 
2014-kullet på Retorikk og språklig kommunikasjon skiller seg negativt ut med litt lavere 
gjennomføring på normert tid (28,57 %) enn snittet til fakultetet, 33,1 %. 2015- og 2016-kullet 
skiller seg derimot ekstremt positivt ut fordi de har hatt en imponerende prosentandel som 
gjennomførte på normert tid, hhv. 77,78 % og 44,44 %. Det er tidlig å si noe endelig om 2016-
kullets gjennomføringstall ennå, men forhåpentligvis blir de like høye som 2014- og 2015-kullets 
gjennomføring etter seks semestre, hhv. 85,71 % og 77,78 %.  
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ILN (uten Viking and Medieval Norse Studies) 
 

2014 2015 2016 

Møtt 68 46 71 

Gjennomføring på normert tid 40 % 34 % 25 % 

Oppnådd grad etter 6 semestre 67,7 % 70,2 % 39,1 % (siste semester vår 2019)  

 
2014-kullet skiller seg her positivt ut pga. relativt høye gjennomføringstall. Til sammenligning 
hadde fakultetet en lavere prosentandel som gjennomførte på normert tid, bare 33,1 %. 
Gjennomføringsandelen etter seks semestre er også høyere på instituttet, 67,7 %, mot 60,4 % på 
fakultetet. Gjennomføringsandelen etter seks semestre øker faktisk på instituttet med neste kull, 
2015-kullet, til 70,2 %. Samtidig gjennomfører 34 % av 2015-kullet på normert tid. På fakultetet er 
dette tallet 35,9 %, så gjennomføringen på instituttet og resten av fakultetet er nesten lik. Men, 
2016-kullet skiller seg negativt ut fordi bare 25 % av studentene gjennomførte på normert tid. 
Antall oppnådde grader etter seks semestre utgjør 39,1 % mot 63,4 % på fakultetet. Selv om den 
endelige oversikten over totalt oppnådde grader ikke er fullstendig, da det fortsatt kan være 
studenter som ikke har levert pga. redusert studieprogresjon eller permisjoner, viser 
gjennomføringen for kullene som skulle fullføre i perioden, tydelig negative tendenser fra og med 
2016-kullet.  
 

 

Årsenheter 

Årsenheten i norsk som andrespråk 
 

2015 2016 2017 2018 

Møtt 38 32 60 56 

Gjennomføring på normert tid 33,3 % 11,1 % 21,6 % 0% (siste semester vår 2019) 

Frafall etter 3 semestre 45 % 63 % 51 %  33 %  

 

Årsenheten i nordisk, særlig norsk, språk og litteratur 
 

2015 2016 2017 2018 

Møtt 47 35 36 36 
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Gjennomføring på normert tid 46,2 % 34,3 % 17,1 % 0 % (siste semester vår 2019) 

Frafall etter 3 semestre 32 % 49 % 63 %  36 % 

 
Siden 2016 har søkningen til årsenhetene økt, men på den annen side har gjennomføringen gått 
drastisk ned. Det er rimelig å anta at grunnen til denne negative utviklingen er lærere uten formell 
kompetanse, dvs. som ikke har fordypning (60 studiepoeng), men kanskje 10 eller 30 studiepoeng i 
f.eks. norsk, og som da må ta etterutdanning i norsk for å få lov til å undervise etter 2025. 
Kompetansehevingen ble vedtatt av Stortinget i 2015.  
 
 

Norsk for internasjonale studenter 

 
Tabellen under viser det totale antall eksamensmeldte studenter på NORINT-emner, både 
høstsemesteret og vårsemesteret, i perioden.  
 

 
2015 2016 2017 2018 

 

NORINT0105M 
   

100 MOOC + samlinger på Blindern, nytt fra 2018 

NORINT0114 347 345 290 219 
 

NORINT0110 366 351 295 265 
 

NORINT0110IN 
 

51 
  

intensivkurs for SFB 

NORINT0120 222 211 174 184 
 

NORINT0130 142 185 188 112 
 

NORINT0141 42 25 23 20 
 

NORINT0142 35 21 23 23 
 

NORINT0190 47 51 49 64 
 

NORINT0500 174 165 166 139 
 

NORINT1110 21 17 22 13 gis kun høst 

NORINT1111 11 11 16 12 gis kun høst 

NORINT1310 11 11 13 12 gis kun høst 

NORINT2014 12 16 7 12 gis kun vår 
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NORINT2112 14 14 12 18 gis kun vår 

NORINT2115 23 14 16 18 gis kun vår 
 

1467 1488 1294 1099 
 

 
Høsten 2016 var siste gang det ble tatt opp SFB-studenter. På NORINT0110, NORINT0120 og 
NORINT0130 har det derfor vært en nedgang av antall studenter som har gjennomført. På 
NORINT0110 var det høsten 2015 200 studenter som tok eksamen. Høsten 2018 hadde dette tallet 
sunket til 157. Vi ser tilsvarende endring også på vårsemesteret, hvor antall studenter har sunket 
fra 148 våren 2016 til 108 våren 2018. Dette gir en nedgang på ca. 35% på antall studenter i 
perioden. På NORINT0120 og NORINT0130 er tallene tilsvarende.  

 
Universitetsstyret godkjente en ny revidert prioriteringsliste for NORINT-emnene i desember 
2016. Fullbright-studenter, innreisende utvekslingsstudenter (Erasmus+ og bilaterale avtaler), 
akademiske flyktninger, internasjonale studenter på engelskspråklige masterprogram med fokus 
på nordisk og kultur skulle, i henhold til revidert prioriteringsliste, garanteres opptak til norskkurs. 
Ph.d.-studenter, som tidligere ble tilbudt norskkurs ved ledig kapasitet, ble tatt ut av 
prioriteringslisten og skulle ta norskkurs ved Den internasjonale sommerskole ved behov.   
 
Selv om kvoteprogrammet ble avviklet i 2016, har tallene vært stabile på fagemnene (NORINT1110, 
NORINT1111, NORINT1310, NORINT2014, NORINT2112, NORINT2115) i perioden.  

 

Kvalitet 
 
Det finnes ingen tegn på sviktende kvalitet på utdanningene ved ILN, men det finnes alltid et 
forbedringspotensial. 
 

Klager 
 
Antall klager i perioden (gjelder hele ILN, alle nivåer):  
 

Semester Uendret Til gunst Til ugunst 

2015 vår 17 13 6 

2015 høst 35 22 8 

2016 vår 27 7 6 

2016 høst 26 12 6 
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2017 vår 19 13 9 

2017 høst 36 12 13 

2018 vår 40 15 5 

2018 høst 45 16 12 

Totalt  245 (58 %)  110 (26 %) 65 (16 %) 

 
Totalt har det vært levert 420 klager på eksamensresultat i perioden. Hvordan disse har fordelt seg, 
kan sees i tabellen over. Fra og med høsten 2019 får vi eksterne bedømmersensorer, og dette vil 
kvalitetssikre sensuren ytterligere.   
 
Mesteparten av klagene kommer på innføringsemnene. Dette henger sammen med at det her er 
flest antall studenter. Høsten 2018 var første semester med obligatorisk sensorveiledning på alle 
eksamener, og det er også dette semesteret det er flest klager i perioden.   

 
 
Si fra-systemet 
 
ILN er generelt opptatt av å ha god kontakt med studentene. De blir allerede ved studiestart 
oppfordret til å ta kontakt med faglærere eller studieadministrasjon hvis de har problemer eller 
spørsmål rundt læringsmiljøet, studier eller egen studiehverdag. Vi forsøker med dette å vise at det 
er lav terskel for å henvende seg til oss, og løser på denne måten noen saker på et lavt nivå. 
Studiekonsulentene får ikke mye klager fra studentene, og er i så fall raske til å følge opp 
henvendelser.  
 

Vi har i perioden 2015–2018 likevel mottatt til sammen fem saker i Si fra-systemet i 
gul og rød linje. Alle sakene er behandlet i nært samarbeid med fakultetets læringsmiljøkontakt, 
og oppfølging er gjort der det har vært nødvendig. Enkeltsakene kan ikke sies å avdekke 
strukturelle svakheter ved studietilbudet ved instituttet. 

 
 
Periodisk programevaluering 
 
Bachelor- og masterprogrammet Nordiske studier, årsenhetene Norsk som 
andrespråk og Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur ble evaluert i 2017–2018. Det 
eksterne panelets dom lød: «Det er ingen tegn på sviktende kvalitet. Studiene har god søkning, 
fornøyde studenter og en klar samfunnsrelevans.» Samtidig ble det presentert flere forslag til 
forbedring av nordiskprogrammet og årsenhetene i den periodiske programevalueringsrapporten.  
 
Fakultetet inviterte instituttet til en oppfølgingssamtale om det eksterne panelets tilbakemeldinger. 
Oppfølgingssamtalen resulterte i at instituttet og fakultetet ble enige om at bachelorprogrammets 
emnesammensetning burde revideres for å sikre nok fordypning og riktig progresjon fra første til 
siste semester. Siden det eksterne panelet også hadde kommentert at studentene ikke fikk 
tilstrekkelige kunnskaper om og ferdigheter i nynorsk og bokmål, foreslo vi at vi kunne oppfordre 
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til å bruke mer relevant pensum på nynorsk, om det eksisterte, og at vi skulle diskutere med 
faglærerne om tilbakemeldingene burde forbedres. I tillegg skulle instituttet gjennomføre 
nynorskskriveverksteder som ble ledet av flinke masterstudenter. Våren 2019 har vi én 
kollokviegruppe for dem som trenger nynorskopplæring, men den ledes av en dyktig 
bachelorstudent.  
 
Det eksterne panelet foreslo ellers at vi burde tilrettelegge for at studentene fikk 
yrkeslivsforberedende erfaring med digitalisert tekstarbeid, brukerinvolvering, reelle caser og 
praktiske oppgaver. I 2019 er f.eks. Tekstlaboratiets korpuser blitt integrert i instituttets 
undervisning i en mye større grad enn i 2016. PraksisII-eren bruker elevtekster til å gjøre det 
faglige innholdet i undervisningen mer skolerelevant. Enkelte masterstudenter (og 
bachelorstudenter) deltar i forskningsprosjekter. Relevante reelle caser brukes på eksamen og 
praktiske oppgaver gis som kvalifiseringsoppgaver. Ellers kan man også nevne at det blogges, 
enkelte klasseromspresentasjoner er blitt erstattet med videopresentasjoner, det læres om 
litteratur i digitale omgivelser - det faglige innholdet i studieprogrammene krever konstant 
utvikling og forbedring.  
 
En veldig viktig tilbakemelding fra det eksterne panelet var også at studentene burde utfordres til å 
reflektere over hva slags kompetanse de hadde tilegnet seg. Denne tilbakemeldingen er ekstremt 
nyttig fordi det tilrettelegges for en slik refleksjon - den er integrert i utdanningen, men vi er 
tydeligvis ikke flinke nok til å bevisstgjøre studentene om det aspektet. Vi skal ha mer fokus på det i 
fremtiden.    
 
Bachelor- og masterprogrammet Lingvistikk ble også evaluert i 2017-2018. Det eksterne 
panelet skrev: «Ut fra den dokumentasjonen vi er blitt forelagt, mener vi at studieprogrammene 
bachelor og master i lingvistikk ved Universitetet i Oslo er av høy kvalitet.» Dette ble begrunnet 
med at både sammenhengen mellom emnene og den faglige progresjonen var god og at 
emnebeskrivelser, pensumlister og eksamensoppgaver tydet på at det faglige nivået var svært høyt. 
Studieprogrammenes samfunnsrelevans ble også kommentert, og det eksterne panelets konklusjon 
var at utdanningen var samfunnsrelevant, men at det var et stort forbedringspotensial for 
bevisstgjøring om det. I forbindelse med det lurte fakultetet på hvordan instituttet stilte seg til det 
eksterne panelets forslag til tiltak (f.eks. å forberede (særlig bachelor)studentene gjennom 
arbeidsformer og praksis, å kartlegge flere yrkesmuligheter, å informere om disse mulighetene 
gjennom karriereintervjuer) knyttet til arbeidslivet. Fagmiljøet stilte seg positivt til forslagene og 
foreslo at de kunne integrere relevante arbeidsformer og relevant praksis i bachelorprogrammet. I 
2019 og 2020 skal instituttet legge ut mer informasjon om lingvistenes yrkesmuligheter på 
programmets nettsider. I tillegg til å publisere flere karriereintervjuer på programsidene skal 
instituttet også informere om mulige karrierevalg, f.eks. på sosiale medier, i forbindelse med 
markedsføring av masterprogrammet.  

 
 
Studiebarometeret  
 
Det er ikke hensiktsmessig å sammenligne studiene ved ILN med tilsvarende studier i Norge fordi 
studier er organisert ulikt. Dessuten er det for få svarende på masternivå. 
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Masterprogrammet Nordiske studier (antall respondenter: 13 dvs. 43,3 %) ligger på snittet innen 
samtlige kategorier (Helhetsvurdering) målt mot alle språkutdanninger. Masterprogrammet 
Lingvistikk (antall respondenter: 7 dvs. 53,8 %) ligger litt under snittet i kategori Helhetsvurdering. 
 

Cristin 

Undervisernes forskningspublisering er ett av temaene som tas opp på medarbeidersamtaler.  

 

Internasjonalisering 

 
Til internasjonalisering ved ILN er det satt av en 50 % stilling til en 
internasjonaliseringskoordinator (IK) med ansvar for feltet. ILN har aldri hatt mange studenter 
som reiser ut, men vi har hatt en liten økning de to siste årene. Derimot har ILN mange 
innreisende studenter som tar nordiskemner og norskkurs. 

 
Arbeidet med å øke antall utreisende 
 
Arbeidet foregår ved at studentene inviteres til informasjonsmøter. Vi bruker e-post til påminnelse 
om søknadsfrister for utveksling, og det blir også delt ut brosjyrer på forelesninger. På 
programsidene finner man oppdatert informasjon om utvekslingsmuligheter. 

 
Usikkerhet rundt godkjenning av emner tatt i utlandet som del av en bachelor- eller 

mastergrad, er en medvirkende årsak til at studenter ikke velger utveksling. IK og faglærerne har 
sett på hva som kan godkjennes som del av en grad og et fagfelt. I utgangspunktet anbefaler vi 
studentene å ta emner vi ikke tilbyr her, men som gjerne kunne vært på vår liste over valgbare 
emner i spesialiseringene, heller enn å lete etter emner som er like våre. Dette har medført økt 
interesse blant lektorstudentene for f.eks. University of Edinburgh. 

 
I 2018 hadde ILN et seminar for alle nye bachelorstudenter, der IK og forelesere fikk en 

time til å framsnakke utveksling. Vi er spente på dette kullet, som har sitt vindu for utveksling 
høsten 2020. Interessen virker å være der, det er mange som har bedt IK om veiledning allerede.  

 
Da man arbeidet fram bachelorprogrammet Klart språk, fikk utveksling en tydelig plass i 

graden. 

 
I 2018 søkte IK om, og fikk, 40 000,- fra Det humanistiske fakultet til et større 

arrangement, der det inviteres gjesteforelesere som skal gi smakebiter på undervisningen fra sitt 
universitet, bl.a. Aarhus og Uppsala. Internasjonale studenter ved UiO vil også bli invitert for å 
mingle og for å presentere sine universiteter. Dette er planlagt til august 2019. 
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Hvordan utenlandsstudier er integrert i programmene 
 
Utenlandsstudier er ikke integrert i programmene, men alle program og studieretninger ved ILN 
har vindu for utveksling. For bachelorstudentene er 5. semester frigjort til «frie emner», praksis 
eller utveksling. For masterstudentene er 2. semester delvis frigjort, ved at de som søker seg ut, må 
finne et metodeemne, eventuelt søke dispensasjon for det obligatoriske emnet som ligger i 2. 
semester.  
 
Når vi skriver at utvekslingen ikke er integrert i programmene/studieretningene, er det fordi vi 
f.eks. ikke har spesielle avtaler/pensumsamarbeid med andre universiteter som gir rom for «opt 
out»-løsninger ennå, dvs. at studenten aktivt må velge bort utveksling. I 2018 tok vi til oss 
tankegangen, og vi ser i første rekke på dette i opprettingen av bachelorprogrammet Klart språk. 
 
Det mangler en strategi for, og informasjon om, hvordan utveksling skal bidra til å oppnå 
læringsmål i den enkelte studieretning. Dette jobber vi videre med.  
 
 

Tilbud til innreisende 
 
ILN tar hånd om norskkurstilbudet til alle UiOs innreisende studenter. ILN tar også imot studenter 
fra skandinavistikkmiljøer fra hele verden, bl.a. Kina og Georgia, der vi ser på muligheter for økt 
samarbeid, som en del av UiOs strategi. Instituttet tilbyr noen få emner på engelsk innen nordisk 
litteratur, og har to engelskspråklige masterprogrammer, Viking and Medieval Studies og Ibsen 
Studies. Emnene der er tilgjengelige også for utvekslingsstudenter. Ellers har vi hvert semester 
noen lingvistikkemner som tilbys på engelsk. Hvis masterprogrammet i lingvistikk blir 
engelskspråklig i fremtiden, vil det lette arbeidet med å forhandle fram gode avtaler for 
masterstudenter i lingvistikk. 
 

 

Arbeidslivsrelevans 
Instituttets viktigste arbeid med arbeidslivsrelevans er emnet NOR4900–Nordisk 
Prosjektsemester. Emnet kan tas hvert semester av masterstudenter som er på sitt siste år. Her 
kan masterstudentene velge å ta NOR4900 på 30 studiepoeng, for så å skrive en avsluttende 
masteroppgave på 30 studiepoeng semesteret etter. Studentene vil i løpet av semesteret de er ute i 
praksis, skrive en prosjektrapport basert på arbeidet de gjør. 

 
Emnet tilbys på masterprogrammet Nordiske studier, og på masterprogrammet Viking and 
Medieval Studies. Siden 2014 har totalt 36 studenter benyttet seg av dette tilbudet. Studenter har 
blant annet vært utplassert følgende steder: 
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 Kartverket 
 Cappelen Damm 
 Ungt entreprenørskap Oslo  
  Vigmostad & Bjørke 
 Forlagshuset Solum|Bokvennen 
 Geelmuyden & Kiese 
 Tiden Norsk forlag 
  Ambassaden i Washington 
 FN delegasjonen i New York 
 Voksenopplæringssenteret på Skullerud 

 
Studentene på NOR4900 har mulighet til å søke praksisplass på en norsk utenriksstasjon gjennom 
en fast avtale fakultetet har med Utenriksdepartementet (UD). Denne avtalen er eksklusiv for HF-
studenter som tar prosjektsemesteret.  

 
De siste to årene har også Kunnskapsdepartementet (KD) utlyst én praksisplass på en liknende 
avtale. Det sendes ut e-poster til alle studenter på programmet med lenker til relevante 
praksisplasser dersom dette er tilgjengelig. Utover dette har ikke instituttet egne faste avtaler med 
ulike arbeidsplasser, og studentene må derfor skaffe praksisplass selv. Dette gir studentene en 
gyllen mulighet til å hospitere i en bedrift som er relevant for utdanningen i løpet av mastergraden, 
som det også blir pekt på i Ekstern periodisk evalueringsrapport for nordiske studier ved 
Universitetet i Oslo 2016. Instituttet jobber ellers kontinuerlig med å synliggjøre tilbudet for både 
nye, eksisterende, og potensielle masterstudenter, gjennom økt fokus på informasjon. Fakultetet 
holder hvert semester et informasjonsmøte hvor UD og KD kommer og presenterer tilbudet, og 
tidligere studenter snakker om egne erfaringer. Utover dette inviteres det til en-til-en veiledning 
med studenter som ønsker mer informasjon om tilbudet, og hvordan man går fram for å skaffe seg 
arbeidsplass. I fremtiden er det ønskelig at instituttet også aktivt jobber med å skaffe 
praksisplasser, slik at tilbudet blir enda mer synlig for studentene.  

 
Heisemnet RETKOM3104/4104–Prosjektarbeid i retorikk. Dette emnet er valgfritt 

for dem har opptak til studieretningen Nordisk: språk, litteratur, retorikk og velger retorikk som 
spesialisering. Mastervarianten av emnet er valgfritt på studieretningen Retorikk og språklig 
kommunikasjon på masterprogrammet Nordiske studier. Emnet tilbys hver vår og gir praktisk 
erfaring i arbeidslivet gjennom å utføre et oppdrag for en ekstern arbeidsgiver, gjennom prosjekter 
som faglærer ofte har fått på plass. Emnet er et heisemne som medfører at studentene ikke kan 
velge dette i både bachelor- og mastergraden. 

 
Studentene på studieretningen Litteraturformidling på master i nordiske studier har 

anledning til å være ute i relevant praksis gjennom emnet NOR4910–Praksisemne for 
studieretning i litteraturformidling.   
 

ILN har også bidratt med emnet ARB1404–Formidling og dialog i arbeidslivet inn i 
emnetråden fakultetet opprettet i 2014 som skulle gi “(...) deg grunnleggende kunnskaper og 
ferdigheter innen økonomi, virksomhetsforståelse, prosjektarbeid og metoder for å kommunisere 
og samarbeide på tvers av ulike kompetanser i team.” Emne er liten grad blitt tatt av studenter på 
ILN.  
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Det ble i 2018 satt i gang innledende arbeider med å opprette et tilsvarende emne som 
NOR4900, som tar sikte på å inkludere studenter i forskningsprosjekter her ved UiO, slik at de som 
ønsker å gå videre med forskerkarriere, kan få verdifull erfaring med dette i løpet av mastergraden. 
Lingvistikkprogrammet har foreløpig ikke innført 30-poengs prosjektsemesteremne i tillegg til 30-
studiepoengs masteroppgave, men planen er å innføre dette også på masterprogrammet i 
lingvistikk i 2020.  
 

Det nye bachelorprogrammet Klart språk, med oppstart høsten 2019, vil ha et obligatorisk 
praksisemne på 20 studiepoeng hvor studenten skal være utplassert på en arbeidsplass. Her jobbes 
det nå med å få på plass faste avtaler med ulike arbeidsplasser. 

 
 
 

Læringsmiljø 
 
 
Mottak av nye studenter  
 
ILN startet et nytt konsept høsten 2015 i mottaksuka for nye bachelorstudenter. Tidligere år 
har hatt mye fokus på informasjonsmøter, og vi ønsket med det nye konseptet å fokusere mer på 
imøtekommenhet, trivsel og det å lage en møteplass hvor studentene skulle bli kjent med 
hverandre og oss på instituttet. Det nye velkomstmøtet består av velkomsttale fra instituttleder, 
korte smakebitforelesninger, kort info fra studentutvalget, introduksjon av studieadministrasjonen 
og faddere. Det er alltid godt oppmøte og fin stemning på velkomstmøtet så dette har vi fortsatt 
med gjennom hele perioden. For å sikre god informasjon til de nye studentene har vi i tillegg et 
rent administrativt infomøte, både for bachelor- og årsenhetsstudentene. 

 
Høsten 2018 tok vi ett skritt videre og arrangerte et to dagers semesterstartseminar med 
overnatting for alle de nye bachelorstudentene, både bachelorprogrammet Nordiske studier og 
Lingvistikk. Seminaret var delt mellom faglige opplegg, samlet eller program- og studieretningvis, 
og øvelser for å bli bedre kjent. Studieadministrasjonen fikk opplæring av MN i Forvei prosjektet 
og hadde ansvaret for bli kjent-øvelsene. Faglærere deltok på alle øvelsene med studentene. Etter 
seminaret ble det gjennomført en evaluering av seminaret, og studentene var totalt sett veldig godt 
fornøyd. Det var ca 45 av 95 av de  nye studenter som deltok på dette seminaret. 
Etter noen revideringer av opplegget på seminaret vil vi gjøre dette igjen høsten 2019, selv om det 
er for tidlig å si om dette har noen innvirkning på gjennomføringen. På dette seminaret i andre uke 
av undervisningsstart dekkes fakultets ønske om forventningsavklaring for alle nye studenter. 
 

I forbindelse med ILNs fagdag «Språk og identitet» på Litteraturhuset i mars i år, inviterte 
vi førsteårsstudentene, startkull 2018, til et gjensynsmøte med enkel servering og faglige 
opplegg. Det faglige opplegget skulle være inspirasjon og hjelp til å velge spesialisering og emner 
videre i studieløpet, i tillegg til samtale og spørsmål om trivsel i studiehverdagen. Det var planlagt 
slik at alle kunne delta på arrangementet på Litteraturhuset etterpå. Pga. for få påmeldte ble 
gjensynsmøtet med bachelorstudentene avlyst, og få førsteårsstudenter møtte på Litteraturhuset. 
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Høsten 2015 og 2016 ble det også arrangert skrivekvelder for de nye studentene på 
innføringsemnene i forbindelse med kvalifiseringsoppgaver gitt på høsten. Det var godt 
oppmøte på skriveseminarene, men det ble ikke etter høsten 2017 arrangert denne type 
skrivekvelder. Høsten 2017 ble det i stedet tilbudt opphold på Schæffergården i København 
med kurset dansk språk, litteratur, kultur og samfunnsliv. Kurset holdes over fire dager og alle de 
nye studentene på bachelorprogrammet Nordiske studier ble invitert. Det var under 15 studenter 
som deltok på dette kurset. 
  

Det har også vært større fokus på oppfølging av studentene på innføringsemnene som 
inngår i bachelorprogrammet i nordisk, årsenhetene, og 60- og 80-gruppa Nordisk i 
lektorprogrammet. Innføringsemnene har mellom 130–200 studenter hvert semester og består av 
forelesninger og gruppeundervisning. Det er satt inn flere timer til gruppeundervisningen for 
å bl.a. bedre tilbakemeldinger til studentene og generelt ha mer studentaktiv læringsform på 
emnene. 

 
Vi ser at studentene på lingvistikk raskt føler tilhørighet til faget og hverandre. 

Allerede på semesterstartseminaret i andre undervisningsuke, høsten 2018, er studentene en 
etablert gruppe. Dette gjelder til dels det samme for studentene på Nordiske studier, 
studieretningen Norrøne og keltiske studier, men på denne studieretningen er frafallet 
vesentlig høyere, særlig fra høsten 2015. I forbindelse med endringer i studieretningen fra høsten 
2019, er det også planlagt en såkalt «skillshub» for studentene. Dvs. at denne studentgruppen, 
sammen med masterstudentene på Viking and Medieval Studies, får et eget rom i samme 
etasje som fagmiljøet. Det meste av undervisningen, seminarer og andre aktiviteter vil være i dette 
rommet. De vil ha tilgang til eget bibliotek og mulighet til å jobbe og oppholde seg i rommet også 
utenfor undervisningstiden. Ønsket med «skillshuben» er å øke tilhørigheten til faglærere og 
medstudenter både på bachelor- og masternivå. Bruken av rommet som “skillshub” er en pilot og 
vil evalueres ved utgangen av tidsplanen for piloten, våren 2020. 

 
Å skape denne type tilhørighet på studieretningen Nordisk: språk, litteratur, retorikk har vært, og 
er fortsatt, en utfordring. Studieretningen består av fire spesialiseringer. De følger emner der de 
går sammen med studenter fra lektorprogrammet og årsenhetene, og har ikke “noe eget” miljø 
knyttet til programmet de går på. Dette gjenspeiles også i dårlig oppmøte på fagdagen. Vi har 
planer om å opprette en egen programforening for nordiskstudenter.   
 
 
Masterstudentene 
 
I semesterstartsuken arrangeres det velkomst-/informasjonsmøter for hver studieretning på 
våre masterprogrammer. På disse møtene får de nye studentene den administrative informasjonen 
de trenger, men hovedvekten ligger på gjennomgang av studiet, emnene som tilbys samt en 
presentasjon av de vitenskapelig ansatte. Dessverre så ser vi at det er få studenter som møter på 
disse møtene. En årsak til dette kan være at vi i stor grad rekrutterer innenfra, slik at studentene 
føler at de ikke har behov for et slikt møte.  
 
Etter informasjonsmøtene høsten 2018 tok vi med masterstudentene til lesesalen for sosialt 

samvær og enkel servering. Lesesalen på ILN har vært utilgjengelig for masterstudentene gjennom 
lange perioder pga. oppussing av Sophus Bugges hus, fra høsten 2015 til våren 2017. Lesesalen var 
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da i bruk for alle bachelorstudenter og våre masterstudenter delte lesesal med masterstudentene på 
IAKH. Deler av høsten 2018 og til dags dato er lesesalen nok en gang stengt for våre 
masterstudenter pga. oppussing. Dette har nok hatt stor påvirkning for tilhørighet og det sosiale 
miljøet for studentene. Fra høsten 2019 vil vi ha gjenåpning i den nyoppussede lesesalen og håper 
med dette at vi igjen vil skape et godt miljø for våre masterstudenter. 
 
Det er mange ulike initiativ fra fagmiljøene rettet mot masterstudentene, men det viktigste 
initiativet i 2015–2018 var å styrke oppfølging av studentene i prosessen med å skrive 
masteroppgave. Det ble organisert ulike typer skriveseminarer for masterstudenter, og vi 
fortsetter å jobbe med å utvikle ulike seminaropplegg basert på og tilpasset til hvor langt man har 
kommet med oppgaveskrivingen, for å kunne tilby tettere oppfølging i fremtiden.  
 
 

Instituttledelsens helhetlige strategiske vurdering  

 
Perioden 2015–2018 kan beskrives som en periode med omfattende omlegginger i 
studieprogramporteføljen, en periode med mye fokus på gjennomføring uten at ILN helt lykkes 
med å øke antall studenter som gjennomførte på normert tid. Det var også en periode med mange 
nytilsettinger, nye spennende initiativer og utfordringer, mer tverrfaglig samarbeid om 
undervisning, tilrettelegging for mer bruk av digitale verktøy i undervisningen. Det var da 
mottaket av nye studenter ble gøyalt og inkluderende, da arbeidet med revisjon av 
emneporteføljen startet. ILN-ere bidro til å heve utdanningskvaliteten ved instituttet, på 
fakultetet, ved Universitetet i Oslo, i Norge, i Europa, i verden og hele universet i 2015–2018. Den 
slags engasjement og ambisjoner for utdanning og studiekvalitet ved instituttet vil vi ha 
mer av i fremtiden.  
 
Derfor skal ILN videreutvikle kvaliteten på eget studietilbud ved å styrke koblingen mellom 
forskning og utdanning og ved å fullføre emneporteføljerevisjonen som har til hensikt å styrke 
faglig helhet og sammenheng i utdanningsløpene. Studentene skal møte engasjerte forelesere i et 
inkluderende læringsmiljø preget av en aktiv tilbakemeldingskultur, og et læringsmiljø der den 
mest oppdaterte kunnskapen tas i bruk. I undervisningen møter ILN-studentene aktive forskere 
som lærer dem å ta i bruk vitenskapelige metoder og tenkemåter. Studentene må sikres gode 
analytiske ferdigheter, og settes i stand til å vurdere holdbarheten av informasjon og argumenter. 

  
ILNs aktivitet 1.1.1: ILN skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god 
oppfølging underveis i studiene.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 
 

 ILN har gjennomført oppfølgingsarrangement(er) for førsteårsstudenter på sine 
programmer i forbindelse med fagdag. 

 ILN har organisert to-tre seminarer/minikonferanser for masterstudenter. 
 ILN har i samarbeid med studenter styrket undervisningen der det er behov for det, ved å 

organisere ekstra kollokviegrupper ledet av masterstudenter. 
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 Pågående forskningsprosjekter er integrert i relevant undervisning. 
 Norrøn og keltisk filologi-miljøet har etablert kunnskapsnavet «Mímir» som et 

pilotprosjekt. Mímir skal tilrettelegge for aktiv studentdeltakelse i Norrøn og keltisk 
filologi-miljøets forskning. 

 ILN har styrket undervisning i vitenskapelig metode og tenkemåter på 
bachelorprogrammer.  

 ILN har organisert et seminar for ansatte om læringsfremmende tilbakemeldinger til 
studenter. 

 
 
 
 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 
 ILN har etablert en masterstipendordning knyttet til innvilgete prosjekter og særlig 

prioriterte forskergrupper (jfr. ILNs aktivitet 3.1.2). 
 ILN har etablert en praksis der master- og bachelorstudenter (så langt det er mulig) 

integreres i fast vitenskapelig ansattes planlagte og pågående forskningsprosjekter.  
 Norsk for internasjonale studenter-miljøet (NORINT) har innført CEFR. Innføring av CEFR 

har stor betydning for integrering av internasjonale studenter i studiene, arbeidslivet og 
samfunnet.   

 
ILNs aktivitet 2.1.1: ILN skal tilby et studentaktiviserende og integrert digitalt 
læringsmiljø som styrker læringsutbyttet og øker utdanningens forskningsnærhet 
og arbeidslivsrelevans.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 
 ILN har styrket arbeidet med opplæring og kompetanseheving av ansatte for å gi 

underviserne god støtte til å utvikle egen pedagogisk praksis. 
 ILN har organisert workshops for å lære studenter og forskere det prinsipielle og 

vitenskapsteoretiske i digitale metoder.  
 ILN har kartlagt muligheten til å etablere et Digital Humaniora-studietilbud. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 
 ILNs ansatte har styrket sin digitale kompetanse og tatt i bruk digitalt støttede lærings- og 

vurderingsformer som legger til rette for aktiv læring.  
 ILN har kartlagt muligheten til å lage og bruke flere MOOC-er i undervisningen. 
 ILN har integrert Digital Humaniora-kompetanse og -infrastruktur i studieprogrammene 

på bachelor- og masternivå og på NORINT-emner 
.  

ILNs aktivitet 2.1.2: ILN skal utvikle studieprogram med internasjonal orientering  
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Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 
 For eventuelt å kunne rekruttere både talentfulle internasjonale og norske studenter har 

ILN utredet i at det er ønskelig å søke fakultetet om å gjøre masterprogrammet i lingvistikk 
om til et engelskspråklig masterprogram. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 
 ILN har utredet muligheten til internasjonalt samarbeid om utvikling av et engelskspråklig 

masterprogram i flerspråklighet. Dette masterprogrammet skal være av særlig høy kvalitet 
og med tverrfaglig innretning.  

 


